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Lietuvos automobilių sporto federacija 
 

LASF Tarybos posėdžio 
PROTOKOLAS Nr. 2016-11 

2016-11-28 
 

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2016-11-22 d. (antradienis) 17:00 val., „Autopaslauga“ 
patalpose, Technikos g. 16, Kaunas, baigtas 21:00 val. 
 
 
Dalyvavo: 
 
LASF Prezidentas - Romas Austinskas. 
Komitetų pirmininkai: Šarūnas Liesis, Valdas Jonušis, Rimvydas Agurkis, Egidijus Janavičius, 
Maris Simson, Gediminas Grigaitis, Remigijus Antanavičius, Gintautas Firantas. 
Viceprezidentai: Jonas Dereškevičius, Benediktas Vanagas (dalyvavo 1 klausime). 
Nedalyvavo: Linas Ramoška, Kazimieras Gudžiūnas, Arūnas Gudonis, Vladas Pleskovas, 
Evaldas Torrau. 
 
Posėdžio pirmininkas – Romas Austinskas. 
Posėdžio sekretorė – Renata Burbulienė. 
 
Tarybos darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas. 
 
Posėdžio pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę ir paklausė, ar yra siūlymų 
Tarybos darbotvarkės papildymui. G.Firantas paprašė įtraukti 3 klausimu LASF Kitų sporto šakų 
komiteto narių pasikeitimo tvirtinimą.  
 
SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę. 
 

 
DARBOTVARKĖ: 
1. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių 

(LASVOVT) bei jo priedų (VOS, Baudos ir kt.) 2017 metų projekto svarstymas/tvirtinimas.  
2. LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių projekto 

svarstymas/tvirtinimas. 
3. LASF Kitų sporto šakų komiteto narių pasikeitimo tvirtinimas.  
 

BALSUOTA: „UŽ“ vienbalsiai. 
 
NUTARTA: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę. 

 
• Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas. 
 
1. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių 

(LASVOVT) bei jo priedų (VOS, Baudos ir kt.) 2017 metų projekto svarstymas/tvirtinimas.  
 

SIŪLYTA:  Visiems Tarybos nariams LASVOVT ir Priedų projektai buvo išsiųsti  
susipažinimui el.paštu prieš posėdį. Vyko LASVOVT projekto aptarimas. Pritarta pateiktiems 
pasiūlymams: ištaisyti klaidas, patikslinti formuluotes, naujiems ir papildytiems punktams. 
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Sutarta nagrinėti tik tuos punktus, kurie kelia klausimus. Po diskusijų nuspręsta: 
-  3 str. 9 p. norminių aktų hierarhiją išdėstyti sekančiai: 

“1) FIA Tarptautinis sporto kodeksas; 
2) LR Kūno kultūros ir sporto įstatymas; 
3) Lietuvos automobilių sporto kodeksas (LASK); 
4) Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklės (LASVOVT); 
5) LASF Komitetų taisyklės; 
6) LASF Komitetų reglamentas; 
7) Varžybų papildomi nuostatai; 
8) Varžybų biuleteniai; 
9) Varžybų Komisarų sprendimai/biuleteniai; 
10) Varžybų vadovo sprendimai.“ 

- 8 str. 1 d. C) išdėstyti sekančiai: 
„Generalinis sekretorius turi teisę nepasirašyti reglamentų, tai raštu argumentuodamas ir tik dėl 
svarbių priežasčių. Tokiu atveju, jei sporto šakos komitetas neatsižvelgia į pastabas, dėl 
reglamento įsigaliojimo klausimą sprendžia LASF Taryba.“ 
- 8 str. 5 p. išdėstyti sekančiai: 
„Kiekvienos sporto šakos reglamento su priedais projektas turi būti paruoštas iki einamųjų metų 
spalio 30 d. ir elektroniniu paštu atsiųstas į lasf@lasf.lt. Kiekvienas Sporto šakos komitetas prieš 
pateikiant reglamento projektą privalo einamaisiais metais ne vėliau kaip iki spalio 15 d. padaryti 
išplėstinį komiteto posėdį, kuriame dalyvautų tos sporto šakos sportininkai, pareiškėjai ir 
organizatoriai. Neįvykdžius šio reikalavimo, reglamentų projektai nesvarstomi. LASF 
atitinkamos sporto šakos reglamento ir priedų projektą skelbia viešai lasf.lt svetainėje iki 
lapkričio 1 d. ir LASF nariams leidžia susipažinti ir teikti raštu savo pasiūlymus ir pastabas iki 
lapkričio 7 d. į lasf@lasf.lt. Sporto šakos komitetai privalo apsvarstyti gautus LASF narių 
pasiūlymus ir pastabas (tačiau jie nėra privalomi, tik rekomendaciniai) reglamentų ir jų priedų 
klausimais bei paruošti reglamento ir jo priedo oficialią redakciją Teisėjų ir Techninių reikalų 
komitetams suderinimui ne vėliau kaip iki lapkričio 14 d. Tik gavus reglamento ir jo priedų 
suderinimą iš Teisėjų ir Techninių reikalų komiteto ne vėliau nei iki lapkričio 20 d., generalinis 
sekretorius tvirtina reglamentą ir priedus arba atiduoda atgal svarstyti atitinkamos Sporto šakos 
komitetui pateikdamas pastabas.“ 
- 9 str. 2 p. išdėstyti sekančiai: 
„Atitinkamos automobilių sporto šakos reglamento pakeitimai, kurie turės įtakos automobilių 
techniniams reikalavimams ar/ir automobilių įskaitų panaikinimai turi būti paskelbti ne vėliau nei 
iki einamųjų metų birželio 30 d. ir įsigalioti sekančių metų sausio 1 d. Pakeitimai, kurie gali turėti 
didelės įtakos automobilių techniniams reikalavimams turi būti paskelbti ne vėliau kaip einamųjų 
metų birželio 30 d.  ir įsigalioti ne anksčiau kaip antrųjų metų sausio 1 d. (18 mėnesių ,nuo 
naujovių paskelbimo, taisyklė).“ 
- 13 str. 7p. išdėstyti sekančiai: 
“Po Komiteto sprendimo priėmimo tenkinti paraišką Organizuoti varžybas, Kandidatas į varžybų 
organizatorius ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki varžybų, privalo sumokėti šio 
straipsnio 6 dalyje nustatytus mokesčius (išskyrus depozitą) ir ne vėliau kaip likus 60 
kalendorinių dienų iki varžybų pasirašyti varžybų organizavimo sutartį ir Priedus (pvz. 
organizatoriui, Gen. sekretoriaus ar komiteto teikimu, gali būti nustatyti papildomi 
įsipareigojimai). Sporto šakos komiteto nustatytas depozitas turi būti sumokėtas ne vėliau kaip 
likus 60 kalendorinių dienų iki renginio į LASF atsiskaitomąją sąskaitą banke, nurodytą varžybų 
organizavimo sutartyje.“ 
-13 str. 14 p. išdėstyti sekančiai: 
„Jei sporto šakos komiteto protokoliniu sprendimu Paraiška organizatoriaus licencijai gauti yra 
atmetama, toks komiteto sprendimas turi būti motyvuotas, aiškiai nurodant Paraiškos atmetimo 
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motyvus nurodytus 13 str. 4 punkte. Paraiška atmetama tik gavus 2/3 tos sporto šakos komiteto 
narių balsus. Dėl atmestos paraiškos narys gali kreiptis raštu į Tarybą, kuri gali pakeisti priimtą 
komiteto sprendimą.“ 
- 18 str. 1 p.  išdėstyti sekančiai: 
„Varžybose privalo būti varžybų vadovas (LASK 11.11 str.). Organizatoriaus pasirinktas 
Varžybų vadovas savo sutikimą eiti pareigas išreiškia arba E-LASF sistemoje pažymėdamas 
„varnele“ arba į lasf@lasf.lt turi atsiųsti laisvos formos raštišką sutikimą eiti šias pareigas.“ 
- 18 str. 2 p.  išdėstyti sekančiai: 

    „Lietuvos teritorijoje organizuojamose varžybose, Varžybų vadovas privalo turėti atitinkamos 
kategorijos LASF ar kitos ASF išduotą teisėjo licenciją. Varžybų vadovą ar jo pavaduotoją 
(kalbantį lietuvių ir anglų kalbomis ir skiriamą, kai varžybų vadovo pareigas eina užsienio šalies 
pilietis) iš asmenų, turinčių A ir B lygos varžybose galiojančią ne mažesnę kaip I-os kategorijos 
teisėjo licenciją, o C lygos varžybose ne mažesnę kaip II-os kategorijos teisėjo licenciją, iš 
Teisėjų komiteto sudaryto Teisėjų sąrašo, pasirenka ir paskiria (įsakymu, sutartimi, susitarimu ar 
pan.) varžybų organizatorius. “ 
- 20 str. 4 p. išdėstyti sekančiai: 
„Pagrindinė informacija skirta žiūrovams dėl saugumo varžybų metu (atmintinė) privaloma 
visoms varžyboms (skrajutė, internetinė svetainė, bilietas, plakatas ir kiti informavimo 
kanalai). “ 
- 39 str. 1 p. išdėstyti sekančiai: 

    „Visos baudos paskirtos varžybų metu iki pirmojo SKK posėdžio atitenka: 70 % Varžybų 
organizatoriui, 30%- LASF (pervedamos į specialią sąskaitą banke, iš kurios surinktos lėšos bus 
naudojamos Tarybos sprendimu ( pvz.: įsigyjant reikalingą saugumo įrangą, teisėjų aprangą ir 
kt.). LASF priklausanti lėšų dalis turi būti pervedama per 5 (penkias) darbo dienas pasibaigus 
varžyboms į LASF atsiskaitomąją sąskaitą banke, pagal LASF išrašytą sąskaitą-faktūrą, remiantis 
Organizatoriaus pateiktais baudų surinkimą įrodančiais varžybų dokumentais.“ 
- 43 str. 4 p. išdėstyti sekančiai: 
„Jei LASF savo sporto šakų čempionatams turi vardo rėmėją, Varžybų organizatorius įsipareigoja 
skelbti čempionato pavadinimą su pilnu čempionato vardo rėmėjo pavadinimu visoje varžybų 
sklaidoje. Apie čempionato rėmėją/kitus rėmėjus organizatorius turi būti informuotas raštu ne 
vėliau kaip likus 60 kalendorinių dienų iki varžybų pradžios. Šis informavimo terminas 
netaikomas priekinio stiklo lipdukui, apie kurį LASF įsipareigoja pranešti organizatoriui likus ne 
mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki varžybų.“ 
 
R.Antanavičius pateikė pasiūlymų dėl LASVOVT Priedo Nr. 2- Baudos organizatoriui.  Kadangi 
pasiūlymai susiję su ralio sporto šaka, nuspręsta SVO ir Ralio komitetui per gruodžio mėnesį 
susiderinti šio priedo papildymus ir teikti Tarybos tvirtinimui. 
 
Daugiau klausimų ir pasiūlymų negauta. Siūlyta patvirtinti naujos redakcijos LASVOVT ir jo 
Priedų Nr. 1-6 projektą po pataisymų. 
 
BALSUOTA: „UŽ“ - vienbalsiai. 
 
NUTARTA: Patvirtinti naujos redakcijos LASVOVT ir jo Priedus Nr. 1-6. 

 
2. LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių projekto 

svarstymas/tvirtinimas. 
 

SIŪLYTA: Visiems Tarybos nariams LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo 
taisyklių projektas buvo išsiųstas  susipažinimui el.paštu prieš posėdį. Vyko šių Taisyklių 
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projekto aptarimas. Pritarta pateiktiems pasiūlymams: ištaisyti klaidas, patikslinti formuluotes, 
naujiems ir papildytiems punktams. Sutarta nagrinėti tik tuos punktus, kurie kelia klausimus. Po 
diskusijų nuspręsta šiuos punktus išdėstyti sekančiai: 

 
- 4 p. : Licencija suteikia jos turėtojui teisę savarankiškai atlikti veiksmus pagal 
Licencijoje įrašytus leidimus, laikantis LASF reglamentuojančių dokumentų 
nuostatų. Licencijos turėtojas turi teisę nemokamai patekti į visas LASF 
klasifikuojamas nacionalines varžybas (išskyrus komercines). Jei kartu su 
Nacionalinėmis varžybomis vyksta komercinės ar kitų šalių varžybos, dėl leidimo 
nemokamai patekti į varžybas klausimą sprendžia varžybų Organizatorius.  
 
- 44 p.: LASF narys, norintis dalyvauti automobilių sporto varžybose, privalo įsigyti 
Pareiškėjo licenciją. LASF nariui sumokėjus metinį narystės mokestį, viena 
Pareiškėjo licencija išduodama nemokamai.  
Fiziniam asmeniui, dalyvaujančiam varžybose su vienkartine licencija, Pareiškėjo 
licencija neprivaloma, jis automatiškai tampa Pareiškėju, tačiau negali rinkti taškų 
komandinėje įskaitoje. 
 
-53 p.:  Siekiant sporto masiškumo didinimo, atsižvelgiant į kai kurių automobilių 
sporto šakų santykinai nedidelį pavojingumą, šių Taisyklių V ir VI skyrių nustatyta 
tvarka, LASF per Organizatorių gali: 
53.1. Visų lygų Slalomui, GSKL; C lygos Drifto/Drago; visų lygų 4x4; C lygos 
krosui; „Time Attack“ varžybų sportininkams viso sezono metu išdavinėti varžybų 
dieną galiojančią Vienkartinę M arba Vienkartinę E kategorijos Vairuotojo 
licenciją. „A“ lygos ralyje „nuliniams“ ekipažams išduodama E vienkartinė licencija 
galiojanti varžybų dieną. Šių Taisyklių 53.1. punktas galioja tik iki 2017 gruodžio 31 
d. 
53.2. A ir B  lygų visų sporto šakų vaikų čempionatuose ar įskaitose; B lygos Drago, 
Drifto; C lygos ralio ir žiedo varžybų sportininkams išdavinėti tik vieną kartą per 
varžybinį sezoną ir tik vienas varžybas galiojančią Vienkartinę M arba Vienkartinę 
E kategorijos Vairuotojo licenciją. Vieną kartą pasinaudojus vienkartine licencija, 
visoms sekančioms varžyboms sportininkas privalo išsiimti metinę atitinkamos 
kategorijos LASF vairuotojo licenciją. 

 
- 57.3. p.: Nacionalinė E Junior kategorijos Vairuotojo licencija:  
57.3.1. Nacionalinę E Junior kategorijos vairuotojo licenciją išduoda LASF sekretoriatas 
18 metų neturinčiam asmeniui. 
57.3.2. E Junior kategorijos Vairuotojo licencija suteikia teisę 18 metų neturinčiam 
asmeniui dalyvauti „C, B ir A lygų Drifto ar Drago“ automobilių sporto varžybose. 
57.3.3. Nacionalinę E Junior kategorijos Vairuotojo licenciją gali gauti asmuo išpildęs 54 
p.  nurodytas sąlygas, sumokėjęs LASF Suvažiavimo patvirtintą mokestį ir atitinkantis 
vieną iš šių reikalavimų: 
58.3.1. Asmuo anksčiau turėjo LASF ar kitos ASF bet kurios metinės kategorijos 
Vairuotojo licenciją.  
58.3.2. Asmuo anksčiau turėjo arba turi Lietuvos Kartingo federacijos (LKF) ar kitos ASF 
kartingo sporto išduotą nacionalinę A kategorijos ar tarptautinę C kategorijos Vairuotojo 
licenciją.  
58.3.3. Gavo raštišką atitinkamos sporto šakos komiteto sutikimą. 
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- 59.4. p.: D kategorijos vairuotojo metinė licencija ( dalyvavimui tik žiedinėse 
varžybose) suteikiama E-čempionatų (tik žiedinių lenktynių) 1-3 vietų laimėtojams, jeigu 
jie atititnka šias sąlygas: 
59.4.1. nurodytas šių Taisyklių 54 p. ; 
59.4.2.  sumokėjo LASF Suvažiavimo patvirtintą mokestį bankiniu pavedimu; 
 59.4.3. išlaikė LASF atitinkamos(ų) auto sporto šakos(ų) teorinių ir praktinių (trasoje su 
savo ar  komandos automobiliu; LASF paskirti asmenys stebės vairuotojo važiavimą, 
vertinant jo sugebėjimus valdyti automobilį) žinių patikrinimo egzaminą. 
 
- 60 p. : Tarptautinės kategorijos Vairuotojo licencijos: 
60.1. LASF sekretoriatas, asmenims ne jaunesniems kaip 18 metų amžiaus ir 
atitinkantiems žemiau išvardintus reikalavimus (išskirtiniais atvejais sprendžia LASF 
atskirų sporto šakų komitetai), per E-LASF išduoda tokias Tarptautinės kategorijos 
Vairuotojų licencijas: 
60.1.1. B kategorijos – galioja/reikalaujama FIA žiedinių lenktynių čempionate ir kitose 
šios šakos FIA tarptautiniame varžybų kalendoriuje įtrauktose varžybose; 
60.1.2. C kategorijos - galioja/reikalaujama FIA kroso, ralio-kroso, čempionate ir kitose 
šios šakos FIA tarptautiniame varžybų kalendoriuje įtrauktose varžybose; 
60.1.3. R kategorijos - galioja/reikalaujama FIA „kelio“ čempionatų varžybose (t.y. – 
ralis, ralio maratonai, kalnų lenktynės ir visose kitose varžybose kuriose startas duodamas 
kiekvienam dalyviui atskirai) ir kitose šios šakos FIA tarptautiniame varžybų kalendoriuje 
įtrauktose varžybose; 
- 61 p. Tarptautinė B kategorijos Vairuotojo licencija: 
61.1. Tarptautinę B kategorijos Vairuotojo licenciją, vadovaujantis Tarptautiniu 
automobilių sporto kodeksu, išduoda LASF sekretoriatas per E-LASF, kai LASF 
sekretoriatas bei LASF teisėjų komiteto paskirti asmenys patikrina ar vairuotojo 
rezultatai, sugebėjimai bei elgesys atitinka keliamus reikalavimus ir sumokamas LASF 
Suvažiavimo patvirtintas mokestis. 
61.2.Tarptautinė B kategorijos Vairuotojo licencija išduodama jos prašančiam asmeniui, 
jei jis nemažiau kaip 24 mėnesius, iki paraiškos padavimo, turėjo D kategorijos 
nacionalinę Vairuotojo licenciją ir dalyvavo bei buvo klasifikuotas galutinėje įskaitoje 
žiedinių lenktynių ar kitose šios sporto šakos varžybose, kuriose reikalaujama 
nacionalinės D kategorijos Vairuotojo licencijos arba per paskutinius 12 mėnesių turėjo 
kitos FIA ASF Tarptautinę B Vairuotojo licenciją ar buvo LR žiedinių lenktynių 
čempionato, kuriam reikalinga D kategorijos nacionalinė Vairuotojo licencija, galutinės 
įskaitos nugalėtojų penketuke arba turėjo CIK Tarptautinę B kategorijos Vairuotojo 
licenciją. 
- 62 p.: Tarptautinė C kategorijos Vairuotojo licencija: 
62.1. Tarptautinę C kategorijos Vairuotojo licenciją, vadovaujantis Tarptautiniu 
automobilių sporto kodeksu, išduoda LASF sekretoriatas per E-LASF, kai LASF 
sekretoriatas bei LASF teisėjų komiteto paskirti asmenys patikrina ar vairuotojo 
rezultatai, sugebėjimai bei elgesys atitinka keliamus reikalavimus ir sumokamas LASF 
Suvažiavimo nustatytas mokestis.  
62.2. Tarptautinė C kategorijos Vairuotojo licencija išduodama jos prašančiam 
asmeniui, jei jis nemažiau kaip 24 mėnesius iki paraiškos padavimo, turėjo D kategorijos 
nacionalinę Vairuotojo licenciją ir dalyvavo bei buvo klasifikuotas galuninėje įskaitoje 
kroso, ralio-kroso, varžybose, kuriose reikalaujama nacionalinės D kategorijos Vairuotojo 
licencijos, arba per paskutinius 12 mėnesių turėjo kitos FIA ASF Tarptautinę C 
Vairuotojo licenciją ar buvo LR kroso, ralio-kroso, 4x4 čempionato, kuriam reikalinga D 
kategorijos nacionalinė Vairuotojo licencija, galutinės įskaitos nugalėtojų penketuke.  
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- 63 p. :Tarptautinės R kategorijos Vairuotojo licencija : 
63.1. Tarptautinę R kategorijos Vairuotojo licenciją, vadovaujantis Tarptautiniu 
automobilių sporto kodeksu, išduoda LASF sekretoriatas per E-LASF, kai LASF 
sekretoriatas bei LASF teisėjų komiteto paskirti asmenys patikrina ar vairuotojo 
rezultatai, sugebėjimai bei elgesys atitinka keliamus reikalavimus ir sumokamas LASF 
Suvažiavimo nustatytas mokestis.  
63.2. Tarptautinė R kategorijos Vairuotojo licencija išduodama jos prašančiam 
asmeniui, jei jis ne mažiau kaip  24 mėnesius iki paraiškos padavimo, turėjo D kategorijos 
nacionalinę ir dalyvavo bei buvo klasifikuotas galuninėje įskaitoje ralio, ralio maratono, 
kalnų lenktynėse ir visose kitose varžybose, kuriose startas duodamas kiekvienam 
dalyviui atskirai ir, kuriose reikalaujama D kategorijos nacionalinė Vairuotojo licencija, 
arba per paskutinius 12 mėnesių turėjo kitos FIA ASF Tarptautinę Vairuotojo licenciją ar 
buvo LR ralio, ralio maratono, kalnų lenktynių ar kitų varžybų, kuriose startas duodamas 
kiekvienam dalyviui atskirai ir, kuriame yra reikalinga D kategorijos nacionalinė 
Vairuotojo licencija, čempionato galutinės įskaitos nugalėtojų penketuke. 
 
- 64. Tarptautinė kartingo licencija. Asmenims pateikusiems paraišką licencijai gauti ir 
atitinkantiems CIK-FIA taisyklių priede B išvardintus reikalavimus, LASF sekretoriatas per E-
LASF išduota tarptautinė licencija: 
A kategorijos – CIK-FIA 1 grupės čempionatams, Taurėms ir kitoms varžyboms; 
B kategorijos – CIK-FIA 2 grupės čempionatams, Taurėms ir kitoms varžyboms; 
C kategorijos – CIK-FIA 2 grupės čempionatams, Taurėms ir kitoms varžyboms; 
D kategorijos – licencija išduodama dalyvavimui specialiose varžybose; 
 
kurios, suderinus su CIK-FIA, reikalaujama D kategorijos licencija ir kuri išduodama 
vairuotojui neturinčiam aukščiau išvardintų kategorijų licencijų bei dalyvauja varžybose su 
kartingais, kurių galingumas neviršija 15HP. 
 
64.1. Tarptautinė kartingų vairuotojo licencija išduodama pateikus: 
64.1.1. Paraišką vairuotojo licencijai gauti; 
64.1.2. Notaro patvirtintas tėvų ar globėjų sutikimas (jei asmuo neturi 18 metų amžiaus). 
(Priedas Nr.3); 
64.1.3. Asmens sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (068/a forma), išduotą sporto 
medicinos centre arba šeimos gydytojo ir galiojančią ne ilgiau negu 1 metus. Pažymoje 
turi būti nurodyta, kad pažyma išduodama kartingo sporto varžyboms bei įrašytos 
išdavimo ir galiojimo datos; 

 
64.1.4. Asmens draudimo Liudijimą (polisą) (jei draudžiamasi ne per LASF) nuo rizikų 
nurodytų LASVOVT 30 str. 5 p., galiojantis kartingo sporto varžybų ir treniruočių metu 
iki einamų metų gruodžio mėn. 31 dienos imtinai. Minimali draudimo suma 1500,- Eur.; 
64.1.5. Elektroniniame formate asmens foto nuotrauką ( jpg. formatu); 
64.1.6. Sumokėti mokestį bankiniu pavedimu už Tarptautinę licenciją. 
V.Jonušis paklausė kaip bus su Tarptautinių kartingo licencijų išdavimu. R. Austinskas 
pasiūlė, numatyti ir palikti šiose Taisyklėse Tarptautinių kartingo licencijų išdavimą, o dėl 
visų kitų detaliu kalbėtis abiejų federacijų lygmenyje kartu su kartingo sporto 
bendruomene. 
 
Daugiau klausimų ir pasiūlymų negauta. Siūlyta patvirtinti naujos redakcijos LASF licencijų 
išdavimo ir kategorijų suteikimo taisykles. 
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BALSUOTA: „UŽ“-9 
                         „PRIEŠ“-1 (Valdas Jonušis) 
 
NUTARTA: Patvirtinti naujos redakcijos LASF licencijų išdavimo ir kategorijų 

suteikimo taisykles. 
 

 
 
3. LASF Kitų sporto šakų komiteto narių pasikeitimo tvirtinimas.  
 

 
SIŪLYTA: G. Firantas informavo, kad keičiasi LASF Kitų sporto šakų komiteto sudėtis t.y. iš jo 
pasitraukia komiteto narys Linas Ramoška. Siūloma patvirtinti naują komiteto sudėtį be 
L.Ramoškos. 
 
BALSUOTA: „UŽ“ - vienbalsiai. 
 
NUTARTA: Patvirtinti naują LASF Kitų sporto šakų komiteto sudėtį be L.Ramoškos. 
 
 

 
Kitų klausimų nėra. 
 
PRIDEDAMA:  
- LASVOVT; 
- LASF Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklės. 

 
 

Viso protokolo lapų: 7 
 
 

Posėdžio pirmininkas     R. Austinskas 
 

 
 
                      Posėdžio sekretorė     R. Burbulienė 

 
 
 

 


